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Yılı Aralık Ayı Meclisi 1. Birleşimi 2. Oturumunda yaptığı konuşmalar 

“Silivri hem bizim belediye olarak yaptığımız çalışmalar hem de hükümetimiz ve İBB’nin 

hizmetleri ile eğitim yatırımları noktasında altın çağını yaşıyor. Sizlere, ilçemize 

kazandıracağımız 9 adet yeni okulun müjdesini vermek istiyorum: İstanbul Valiliğimiz ile 

birlikte Selimpaşa Mahalesi’nde 32 derslikli bir ortaokul, Yeni Mahalle’de 32 derslikli bir 

ilkokul ve 32 derslikli bir ortaokul, Mimarsinan Mahallesi’nde 40 derslikli bir Anadolu lisesi 

ile ilçemizin farklı noktalarında inşa etmeyi planladığımız 8 derslikli 5 adet anaokulunun 

2022 yılı içerisinde temelini atacağız. Bu vesile ile İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’ya 

ve Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e şükranlarımı sunuyorum. 12 köy okulunu 

kapsayan Kütüphanesi, Bilgisayar Odası ve Tiyatro Salonu Olmayan Köy Okulu Kalmayacak 

projemizde sadece Fener köyümüzün okulu kaldı. Diğerlerinin tamamını bitirdik. Şimdi 

çeperlerden gelerek merkeze doğru ilçemizde bulunan farklı okulların restorasyonu ve 

tadilatlarını yapıyoruz. Mimarsinan Mahallesi’nde 1.100 öğrencimizin öğrenim gördüğü 

okulumuzu BOTAŞ’ın sponsorluğunda A’dan Z’ye yeniledik. Şimdi de yine sponsor bir firma 

ile Cumhuriyet Mahallesi’nde yaklaşık 1.000 öğrencimizin eğitim gördüğü okulumuzu 

yenileyeceğiz.  

Silivri Belediyemiz, Gençlik ve Kültür Merkezi Projesi için ilk adımı attı. 23 Aralık’ta 

projemizin ilk etabı olan gençlik merkezinin ihalesini gerçekleştireceğiz. İçerisinde etüt 

merkezlerinin, kütüphanelerin yer alacağı, gençlerin rahat çalışma imkânı bulacakları ve her 

türlü sanatsal etkinliğin yapılabileceği bir gençlik merkezinin temelini çok kısa sürede atıp 

2022 yılı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. 

Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde bulunan ve depreme dayanıksız olan 50. Yıl Sağlık Ocağının 

yerine, 100 metre mesafede inşa ettiğimiz Dr. Cemal Kozanoğlu Aile Sağlığı Merkezimizin 

açılışını yaptık. Arazisini trampa yani takas yöntemiyle belediyeye kazandırdığımız aile 

sağlığı merkezimizin yapımını hayırseverlerimiz ve sponsorlarımızın desteğiyle 

gerçekleştirdik. Buradan bir kez daha aile sağlığı merkezimizin hayırlı uğurlu olmasını 

diliyorum. Yine ilçemizde 5.000 metrekare kapalı alanda, içerisinde savaş dispanseri, sağlıklı 

yaşam merkezi ve 11 hekimli bir sağlık ocağının da yer alacağı İlçe Sağlık Müdürlüğü 

binamızın yapımı da ocak ayında başlayacak. Sağlık Bakanlığımıza ve projede emeği geçen 

herkese teşekkür ediyorum.  



Silivri’de hayat var, Silivri’de sanat var diyerek 1. Uluslararası Resim Çalıştayını 

gerçekleştirdik. 12 ülkeden yaklaşık 60 ressam Silivri’yi resmettiler. Çok güzel bir etkinlik 

oldu. Ressamlarımızı bir hafta boyunca Silivri’de misafir ettik. Kendileri bu süre boyunca 

yaptıkları eserlerini Silivri’ye bir anı olarak bıraktılar. Ben bu vesile ile gerek yurt içi gerek 

yurt dışından çalıştaya katılan bütün sanat insanlarına huzurlarınızda teşekkür etmek 

istiyorum.  

Projesi bizden önceki belediye yönetimi tarafından çizilen ve takibini bizim yaptığımız, 

finansmanını yüzde 75 İstanbul Valiliğimizin, yüzde 25 de Silivri Belediyesinin üstlendiği 

mübadele evinin yapımına dün itibariyle başladık. Projenin biraz geç kalmasının nedeni 

buranın arkeolojik sit alanı olması nedeniyle Müzeler Müdürlüğümüz tarafından numune 

kazılara gönderilecek heyeti beklememizdi. İnşallah haziran ayı içerisinde mübadele evimizi 

Silivri’ye kazandırmış olacağız.  

Yıllardır bakımsız ve atıl durumda bulunan Sarıbekir Park ve Spor Alanımızda 

çalışmalarımızı tamamladık. Açılışını bu ay içerisinde gerçekleştireceğiz. Sıfırdan bir park 

yaparak mahallemizin ciddi bir ihtiyacını karşıladık. İçerisinde kamelyalar ve spor alanlarının 

yer aldığı parkımızda mahalle sakinlerimiz ücretsiz internet hizmetimizden de 

yararlanabilecek. 

Ortaköy’ümüzde 1.600 metrekare kapalı bir pazar alanın yapımını tamamlayıp 

vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu alanda vatandaşlarımız; düğün, iftar, sahur, kahvaltı 

organizasyonları ve spor faaliyetleri gibi sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilecekler. 

Ortaköy’de yaşayan vatandaşlarımız burada hiçbir ücret ödemeden düğünlerini 

yapabilecekler. Toplam 6500 metrekare, içerisinde bulunan parkı ve bahçesiyle 

hanımefendilerin, gençlerin, çocukların keyifli vakit geçirebilecekleri ve ücretsiz internet 

hizmetimizden de yararlanabilecekleri bir etkinlik alanı. Ben, kapalı pazar ve etkinlik 

alanımızın Ortaköy’de yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm 

arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”  

 

“Sokak iyileştirme projelerimiz kapsamında mahallelerimizde asfalt, yol, bordür ve kaldırım 

çalışmalarımız devam ediyor. Fatih Mahallesi Hastane Caddesi’nde yürütülen çalışmalar 

kapsamında 2.000 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 3.000 metrekare bordür ve 

kaldırım imalatı yapıldı. Yine yaptığımız iyileştirme çalışmaları kapsamında Gümüşyaka’nın 



uzun yıllardır ihmal edilen bir sorununu daha çözüme kavuşturduk. Gümüşyaka 

Mahallesi’nde toplamda 10.000 ton asfalt serimi yapıldı. 5.000 metrekare parke taşı 

uygulaması, 2.000 metrekare kaldırım taşı tamiri, 4.000 metrekare kaldırım imalatı yapıldı. 

Fatih Caddesi, Emir Sultan Caddesi, Sarayburnu Caddesi, Piri Reis Caddesi, Abdi Ağa 

Caddesi, Oktar Caddesi, Çanakkale Caddesi, Dutdere Sokak, Ergazi Sokak, Kalender Sokak, 

Dörtkuyu Sokak, Dörtler Sokak, Umre Sokak, Yiğitcan Sokak, Hafızoğlu Sokak, İzzet 

Caddesi ve Zenan Sokak’taki çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah bahar aylarında 

Gümüşyaka’mızın sahil kısmında İSKİ ile beraber altyapı, yol, bordür ve kaldırım çalışmaları 

gerçekleştireceğiz. 

Merkez ve sahil bölgesi imar planlarımız İBB tarafından onaylandı. Yeni imar planları 

sayesinde Silivri’nin kronik hale gelmiş bir problemini daha çözüme kavuşturmuş oluyoruz. 

Ben bu vesile ile mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerime ve İBB’de grubu bulunan siyasi 

partilere teşekkür ediyorum.  

Kasım ayı içerisinde kentsel dönüşüm ile ilgili çok önemli ve çok anlamlı bir projeye imza 

attık. 1,5 yıldır verdiğimiz yoğun uğraşlar sonucunda Varnalı Konutları’nda kentsel dönüşüm 

çalışmalarına başladık. SİYTAŞ’ımız ve Saral İnşaat’ın yürüttüğü ortak çalışma sayesinde 

vatandaşlarımız 18 ay gibi kısa bir sürede; otoparkı, yeşil alanları olan ve her şeyden önemlisi 

depreme dayanıklı olan yepyeni konutlarına kavuşmuş olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. 

Ben buradan; Silivri’de kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması gerektiğini, bu konuda Silivri 

Belediyesinin üstüne düşen görevleri sonuna kadar yerine getirmeye hazır olduğunu ifade 

etmek istiyorum. 

Kamu hizmetlerinin sürekli, kaliteli ve konforlu olması bizim için oldukça önemli. 

Vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet vermek ve çalışanlarımızın daha sağlıklı koşullarda 

çalışmasını sağlamak adına projelendirdiğimiz Alipaşa Belediye Ek Hizmet Binasının 

yapımına başladık. Maxi AVM’nin arka tarafında bulunan belediyemize ait yaklaşık 8.500 

metrekare arazi üzerine kurulacak olan ek hizmet binamız; 5.000 metrekare kapalı alan, 2.000 

metrekare açık alan ve 1.550 metrekare oturma alanından oluşacak. İçerisinde Fen İşleri 

Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve 

Kontrol Müdürlüğü, Araçlar Amirliği, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bulunan binamızda 

yaklaşık 650 personelimiz vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Yaz mevsiminin ortalarında 

inşallah kurdelesini keseceğiz. Ek hizmet binamızın yanındaki alanda da Silivri Belediyesinin 



arşiv, depo ve atölye ihtiyaçlarının karşılanacağı, aynı zamanda araçlarımızın bakım ve 

onarım ihtiyaçlarının da giderileceği yaklaşık 6.000 metrekare kapalı alana sahip bir garaj ve 

atölye binasının da önümüzdeki yıl içerisinde temelini atacağız. İlçemiz her geçen gün 

büyüyen nüfusu ile bu hizmet binalarının bile yetmeyeceği bir yönde ilerliyor. Biz Silivri 

Belediyesi olarak bunu öngörüyor ve vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden sorunsuz bir 

şekilde yararlanmaları adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Her 7 yılda bir yenilenmesi gereken Silivri Belediyesinin bilgi işlem altyapısı maalesef uzun 

süredir yenilenmemiş. Bilgi İşlem Müdürümüz ile yaptığımız görüşmede bize sistemin 

çökmek üzere olduğunu ve elimizdeki her şeyi kaybedebileceğimizi söyledi. Biz de bunu 

kendimize görev edindik ve yaptığımız ihale ile Silivri Belediyesinin tüm bilgi işlem 

altyapısını 3 milyon 277 bin TL’ye yeniledik. 

2022 yılının Ocak ayında yürürlüğe girecek Kırsal Mahalle Yasası’nın, köy yaşamının hüküm 

sürdüğü 19 mahallede yaşayan Silivrili hemşehrilerimize neler getireceği konusunda kısa kısa 

bilgiler vermek istiyorum: Mahallelerimizden iskân ve imar durumu harçları alınmayacak. 

Yapı ruhsatı harcı, imar durumu, parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje tasdik 

harcı, zemin açma izni, toprak hafriyatı ve yapı kullanma izni yani iskân harcından 19 

mahallemiz muaf olacak. Yine kırsal yerleşik alanda taşınmazlardan emlak vergisi 

alınmayacak. Su ücretleri de artık indirimli olacak. Konutlar suyu 4’te 1 fiyatında kullanacak. 

İş yerlerinde ise bu ücret yarı ücreti geçmeyecek şekilde İSKİ tarafından faturalandıracak. 

Küçük esnaflarımıza vergi indirimi imkânı sağlanacak. Ben Kırsal Mahalle Yasası’nın 19 

mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızı bir nebze de olsa rahatlatacağını, onlara bir nebze de 

olsa soluk olacağını düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” 

 


